Bezdrátový GSM alarm Secutek SGE-S2G
Návod k obsluze

Kontakt na dodavatele
SHX Trading s.r.o.
Hrusická 2616/3, 141 00 Praha 4
Tel: 244 472 125
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1. Obsah balení
•
•
•
•
•
•
•

Uživatelský manuál
Alarm
AC adaptér
2x čip
2x dálkový ovladač
Okenní/dveřní senzor
Pohybový senzor

2. Popis produktu

Odchod: Aktivace alarmu = Celý dům je chráněn, všechny detektory jsou
v aktivním režimu. Detektor je spuštěn detekcí čidla (při pohybu, protipožární ochrany,
úniku plynu atd.), poplachový systém se zapne a zazní poplach.
Příchod: Deaktivace alarmu.
Domov: Deaktivace senzorů.
Bliká-li LED indikátor rychle, znamená to, že ovládací panel
alarmu nerozpoznal síť GSM. V tomto případě doporučujeme zkontrolovat, zda je
správně vložena SIM karta. Bliká-li LED indikátor pomalu tak síť GSM funguje správně.
Je-li zařízení připojeno k síti střídavého proudu, kontrolka bude svítit,
bude-li zařízení fungovat na záložní baterií, pak tato kontrolka zhasne.
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3. Nastavení času
Pokud je systém v režimu „Příchod“, stiskněte tlačítko
heslo je 1234) a stiskněte tlačítko

a zadejte heslo (výchozí

, nyní se dostanete do režimu nastavení.

a) Stiskněte tlačítko "Nastavení času". Stisknutím tlačítka
čas a poté zadejte aktuální čas,

vyberte výchozí

b) Stiskněte tlačítko
zařízení se přepne na nastavení data, vymazání
výchozího data a zadání nového data,
c) Stiskněte tlačítko

a vyberte den,

d) Stiskněte tlačítko

pro uložení nastavení.
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4. Nastavení telefonního čísla
Na zařízení si můžete nastavit maximálně 5 poplachových čísel.
a) Otevřete hlavní menu a vyberte možnost "číslo telefonu", stiskněte tlačítko
a vstoupíte do podnabídky. Stisknutím tlačítka 4 </> 6 zvolte, zda chcete
nastavit telefonní číslo jako poplach s vytáčením hovoru nebo jako SMS alarm.
Stiskněte tlačítko
pro uložení tohoto nastavení,
b) Chcete-li nějaké telefonní číslo vymazat, stiskněte tlačítko
stávajícího telefonního čísla.

pro vymazání

.

5. SMS
Otevřete hlavní menu a vyberte možnost "Nastavení SMS", stiskněte tlačítko
a
vstoupíte do podnabídky, zde si můžete nastavit jedno skupinové telefonní číslo pro
příjem SMS zpráv o stavu zařízení, které zahrnují obnovení napájení, Příchod /
Odchod, Nízké napětí atd.

Stiskněte tlačítko 4 </> 6, chcete-li nastavit, zapnout/vypnout tyto zprávy o událostech
(výchozí nastavení je vypnuto).
• AC napájení obnovení SMS znamená, že zařízení pošle SMS při obnovení /
selhání externího zdroje napájení.
• SMS "Příchod / Odchod" znamená, že zařízení pošle SMS při zapnutí / vypnutí.
• SMS s nízkým napětím znamená, že zařízení zašle SMS, když je vestavěná
baterie v režimu nízkého napětí.

6. Hlasová zpráva
Otevřete hlavní menu a vyberte možnost "Record", stiskněte tlačítko
a vstoupíte
do podnabídky. Zde si můžete nahrát hlasovou zprávu o délce 10 s. Při poplachu si
můžete hlasovou zprávu poslechnout, stisknutím tlačítka " 5 ".
Stiskněte tlačítko 4 </> 6 pro výběr Zapnuto / Vypnuto, a poté stiskněte tlačítko
zařízení zahájí nahrávání10s hlasového záznamu.

a
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7. Výstupní/Vstupní zpoždění
Otevřete hlavní menu a vyberte možnost "Arm Delay" (výstupní) nebo „Alarm Delay“
(vstupní), stiskněte tlačítko
a vstoupíte do podnabídky nastavení času zpoždění.
Tato funkce se zapíná hlavně při stisknutí tlačítka "Odchod" zařízení nechá čas, aby se
uživatel odchýlili od domu.
Stiskněte tlačítko
pro deaktivaci výchozích dat (10 sekund) a poté vložte nový čas
a poté stiskněte tlačítko

pro uložení. Můžete nastavit čas od 0 do 60 sekund.

8. Nastavení sirény
Otevřete hlavní menu a vyberte možnost "Siren Setting" stiskněte tlačítko
a
vstoupíte do podnabídky. Zde můžete nastavit dobu vyzvánění sirény pro každou zónu.
Doba sirény může být nastavena od 0 do 99 minut. Stiskněte tlačítko
pro
vymazání čísla zóny a zadání čísla správné zóny, které může být číslo od 01 do 34,
stiskněte tlačítko

pro uložení. Stiskněte tlačítko

pro vymazání výchozího

času sirény a vložte správný čas sirény, stiskněte tlačítko
pro uložení.
Symbol" 00 "znamená vypnutí sirény. Stisknutím tlačítek 4 </> 6 zapněte nebo vypněte
vestavěnou sirénu. (Výchozí nastavení je zapnutá)

9. Nastavení hovoru
Otevřete hlavní menu a vyberte možnost "Call in Setting" stiskněte tlačítko
a
vstoupíte do podnabídky. Zařízení může přijímat telefonní hovory a uživatel jej může
vzdáleně ovládat, můžete nastavit dobu vyzvánění na 0-9.
Stiskněte tlačítko
, nastavte výchozí čas vyzvánění a poté zadejte správný čas
vyzvánění. Stiskněte tlačítko
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10.

Zóny

Otevřete hlavní menu a vyberte možnost "Program & Delete", stiskněte tlačítko
a
vstupte do podnabídky. Můžete naprogramovat / smazat bezdrátové senzory a
příslušenství. Číslo bezdrátové zóny je od 00 do 30.
Program: Stiskněte tlačítko
pro vymazání čísla zóny a zadání správného čísla
dvou číselné zóny, stiskněte tlačítko
a můžete zvolit program, na na LCD displeji
se zobrazí programování. Zapněte bezdrátový senzor na LCD displej se zobrazí
„úspěšný“, to znamená, že senzor byl úspěšně naprogramovaný.
Vymazání senzoru: stiskněte tlačítko Smazat, vymažte číslo zóny a vložte správné číslo
dvou číselné zóny, stiskněte tlačítko
a zvolte vymazat, na LCD displeji se zobrazí
text úspěch, znamená to, že senzor byl úspěšně odstraněn z panelu.

Zařízení má rozšířenou funkci atributů zóny, umožňuje snadno nastavit atribut zóny. Při
správném nastavení atributů zóny budou senzory správně fungovat. Stiskněte tlačítko
delete pro vymazání čísla zóny a zadání správného čísla zóny.
Stiskněte tlačítko
. Stisknutím tlačítka 4 </> 6 aktivujete / deaktivujete snímač.
Stiskněte tlačítko 2˄/˅8 pro výběr zóny, stiskněte tlačítko 4 </> 6 pro změnu zóny 0/1/2.
Stiskněte tlačítko
a stisknutím tlačítka 2˄/˅8 vyberte možnost „Alarm Delay Off“
a stisknutím tlačítka 4 </> 6 zapněte / vypněte funkci zpoždění poplachu.
Stiskněte tlačítko
zóny.
Stisknutím tlačítka

stisknutím tlačítka 4 </> 6 zapněte / vypněte funkci zvonění
pro uložení nastavení.

Poznámka: Zóna 00 je určena pro programování bezdrátového dálkového ovladače.
Uživatelé mohou v zóně 00 naprogramovat maximální počet dálkových ovladačů (4).
Zóna 29 je určena pro programování zvonku, zóna 30 je určena pro programování
bezdrátové klávesnice RFID. Odstraníte-li senzor, budou všechny snímače v této zóně
smazány.

SHX Trading s.r.o

6

Typy zón
Číslo zóny
00

Typ zóny
N/A

01-10

Nouzová zóna

11-20

Obvodová zóna

21-28
29
30
31-34

Pohybová zóna
Domovní zvonek
RFID klávesnice
Pevně připojená
zóna

11.

Typ senzoru
Bezdrátový dálkový
ovladač

Bezdrátové senzory

Senzor
Max 10 kusů
Panika, kouř, únik
plynu
Dveřní senzor,
infračervený
paprsek
Snímač pohybu
Max 4 kusy

Síťové snímače

Změna uživatelského hesla

Uživatelské heslo změníte pomocí nastavení hesla. Původní heslo je 1111.

12.

Změna admin hesla

Admin heslo změníte pomocí nastavení PIN. Původní heslo je 1234.

13.

Restart

Na zařízení můžete vynulovat všechny alarmy a nastavit je do továrního. Stisknutím
tlačítka 4 </> 6 nastavte "zapnuto", stisknutím klávesy
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14.

Automatický příchod/odchod

Na zařízení můžete nastavit automatické zapnutí / vypnutí alarmu každý den v předem
nastaveném čase. Vezměte si neděli jako příklad:
a) Vymažte výchozí čas a zadejte novy čas pro „Odchod“, stiskněte
uložení nastavení,

pro

b) Vymažte výchozí čas a zadejte nový čas pro „Zůstat zapnuté“, stiskněte
pro uložení nastavení,
c) Vymažte výchozí čas a zadejte nový čas pro „Příchod“, stiskněte
uložení nastavení.

15.

pro

Alarmové hlášení, dálkové ovládaní přes telefon

SMS
Obsah SMS je: "poplachový systém XX zóny YYYY alarmující". XX znamená číslo
zóny, YYYY znamená název zóny.
Vzdálené zamknutí přes SMS: Formát SMS je "Uživatelské heslo + 1", výchozí
uživatelské heslo je 1111. Například uživatel může poslat "11111" pro aktivaci alarmu.
Jakmile zařízení přijme SMS příkaz a povede operaci, odpoví zpět SMS zprávou "Arm
ok".

Vzdálený příkaz zůstat stále zamknuto přes SMS: Formát SMS je "Uživatelské heslo +
2", výchozí uživatelské heslo je 1111. Například uživatel může poslat "11112" pro
aktivaci alarmu. Jakmile zařízení přijme SMS příkaz a povede operaci, odpoví zpět
SMS zprávou "Home Arm ok"

SHX Trading s.r.o

8

Vzdálený příkaz odemknutí prostřednictvím SMS: Formát SMS je "Uživatelské heslo +
0", výchozí uživatelské heslo je 1111. Například uživatel může poslat "11110", pro
deaktivaci alarmu. Jakmile zařízení přijme SMS příkaz a povede operaci, odpoví zpět
SMS zprávou "Disarm ok".

Hovor
Při vyzvednutí telefonního alarmu se ozve, přednastavená hlasová zpráva po přehrání
můžete:
Stiskněte tlačítko "1": Zamknout (okamžitě zavěsí, systém bude zapnutý),
Stiskněte tlačítko "2": Zůstane zamknuto (okamžitě zavěsí, systém zůstane zapnutý),
Stiskněte tlačítko "3": Odemknout (okamžitě zavěsí, systém bude vypnut),
Stiskněte tlačítko "4": Poslech hlasu z místa zařízení (bude zavěšeno za 20 sekund),
Stiskněte tlačítko "5": Poslech hlasové zprávy,
Stiskněte tlačítko "6": Jedno směrný hovor (zařízení zavěsí za 20 sekund),
Stiskněte tlačítko "8": Obousměrný hovor.

16.

Připojení drátových senzorů

Zde můžou být připojeny běžné kabelové snímače, jako jsou drátové nosníky, kabelové
vnitřní senzory PIR a drátové senzory. Tyto tři typy kabelových snímačů jsou napájeny
panelem, takže je třeba je připojit k napájecímu panelu.
Drátový nosník
Je zapotřebí připojit kladný vodič + 12V a negativní vodiče s -12V s terminálem.
Výstupní signál kabelového svazku by měl být propojen s konektorem 31/32/33/34 na
panelu, druhý výstupní konektor by měl být připojen na -12V terminálu na panelu.
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Kabelový snímač pohybu PIR
Je zapotřebí připojit kladný vodič PIR s napájecím napětím +12V i na panelu připojit
PIR záporný vodič s - 12V terminálem na panelu. Kabelový konektor výstupu PIR by
měl být připojen k terminálu 31/32/33/34 na panelu, druhý výstupní konektor by měl být
připojen na svorku 12V na panelu.

Drátový senzor dveří
Uživatelé musí na panelu připojit jeden konec výstupu s konektorem 31/32/33/34 a
druhou výstupní konektor spojit s konektorem 12V na panelu

17.

Aplikace

a) Připojte zařízení pomocí AC adaptéru a zapněte jej,
b) Do mobilního telefonu stáhněte, přes aplikaci App Store nebo Google play
zdarma aplikaci „S Gsm Alarm System“
c) Otevřete staženou aplikaci a přidejte nové zařízení,

Výchozí uživatelské heslo je 1111.
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Hlavní menu aplikace
IP kamera
Natavení telefonního čísla

Hovor

Změna názvu zóny

Nastavení telefonního čísla

18.

Relé

Připojení IP kamery

a) Do mobilního telefonu stáhněte, přes aplikaci App Store nebo Google play
zdarma aplikaci „Yooseee”, popř. si aplikaci můžete stáhnout na
www.yoosee.com
b) Staženou aplikaci si nainstalujte a proveďte registraci,
c) Otevřete staženou aplikaci a pomocí tlačítka „plus“ vyhledejte IP kameru. Na
výběr budete mít dvě možnosti "inteligentní připojení" a "Přidat ručně".
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Přidat ručně
a) Vyberte "Přidat ručně" a poté "Přidat online zařízení“,
b) Zadejte ID IP kamery (ID naleznete na spodní straně zařízení), název zařízení a
heslo (výchozí heslo je 123) a poté stiskněte tlačítko uložit,
c) Zapněte IP kameru a poté IP kameru připojte pomocí síťového kabelu Obnovte
seznam zařízení, nyní uvidíte IP kamera "online",
d) Klikněte na toto IP kamerové zařízení, objeví se možnosti "přehrávání", "nastavení" a
"upravovat". Zvolte "Nastavení" pro vstup do rozhraní pro nastavení.
e) Zvolte "Nastavení sítě“, v seznamu vyberte svou Wi-Fi, zadejte heslo a stiskněte
tlačítko OK pro dokončení nastavení,
f) Zařízení nyní bude pracovat na sítí Wi-Fi a můžete vytáhnout síťový kabel.Pak
dokončete instalaci dalším krokem.Po instalaci, když IP kamera online můžete
zkontrolovat, co se děje v domě kdykoli a kdekoli.

19.

Kódování alarmových senzorů

Bezdrátová klávesnice RFID
Otevřete hlavní menu a vyberte možnost "Call in Setting",Stiskněte tlačítko
a
vstupte do podnabídky, stiskněte tlačítko
, smažte číslo zóny a vyberte číslo 30.
Stiskněte tlačítko
na LCD displeji se objeví „programování“. Stiskněte jednou
tlačítko přepínače na RFID klávesnici (přepínač se nachází na zadní straně klávesnice).
Zobrazí-li se na LCD displej „úspěšný“, znamená to, že klávesnice RFID se úspěšně
naprogramovala.

Dálkový ovladač
Otevřete hlavní menu a vyberte možnost "Call in Setting",Stiskněte tlačítko
a
vstupte do podnabídky, stiskněte tlačítko
, smažte číslo zóny a vyberte číslo 00.
Stiskněte tlačítko
na LCD displeji se objeví „programování“. Stiskněte jakékoli
tlačítko na dálkovém ovladač. Zobrazí-li se na LCD displej „úspěšný“, znamená to, že
ovladač se úspěšně naprogramoval.
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20.

Specifikace
Rozměry zařízení
Hmotnost zařízení
Zdroj napájení
Záložní baterie
Pohotovostní doba
GSM frekvence
Přenosový výkon GSM
Frekvence příjmu a vysílání

21.

17x11.5x20.3cm
263g
AC=100~230V50Hz/60Hz
3.7V 1000mA
12h
850/900/1800/1900MHz
2W
433MHz(868MHz optimální)

Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší nabídky.
Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.
Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou
odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.
Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání
musí být se souhlasem této společnosti.
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